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REFERAT 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie 

,,Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor” 
 

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2016  
obiectivul de investiţii ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”. Acesta este amplasat în 
zona de sud a municipiului Timişoara şi cuprinde strada Grigore Antipa, strada Margaretelor, strada Petuniei  
şi strada Toporaşilor (tronson cuprins între strada Grigore Antipa şi strada Margaretelor). 

În situaţia actuală, străzile Grigore Antipa, Margaretelor, Petuniei şi Toporaşilor nu au o structură 
rutieră de drum, străzile fiind realizate din piatră spartă. Nu există o delimitare a trotuarelor, partea 
carosabilă nefiind la aceelaşi nivel pe întreaga lăţime între fronturile clădite, iar în situaţia unor ploi 
străzile sunt circulabile în condiţii dificile.  

Deasemenea, aceste străzi au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar 
traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul 
autovehicolelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes 
general.   

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună amenajarea acestor străzi, acest fapt 
conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă. 

Lucrările vor cuprinde amenajare carosabil cu 2 benzi de circulaţie, amenajare trotuare, 
amenajare piste de biciclete, amenajare spaţii verzi. 
  

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri si Poduri, Cap. C Studii şi 
proiecte. 
 Studiul de Fezabilitate pentru ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”, a fost realizat de S.C 
Proexco S.R.L-Oradea în baza contractului de prestări servicii nr. 162 / 10.06.2015. 
În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. 
Valoarea totală a investiţiei ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor” este estimată, conform 
devizului general al investiţiei, la 2.646,033 mii lei (inclusiv TVA),  respectiv 598,176 mii Euro. 
Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată  la 3 luni. 
Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei 
 ,, Amenajare zona Grigore Antipa - Margaretelor”. 
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